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Svar på remiss gällande Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, 
finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2021
Er referens Dnr RG 2019/717
Länsstyrelsen avgränsar sitt yttrande till att avisera frågan om finansiering av åtgärder för 
att nå de nationella klimatmålen. Länsstyrelsen kan inte se att remissversion av förslag på 
avgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare 2021 särskilt har beaktat behovet av 
avsättningar för att klara beslutade nationella klimatmål.
Länsstyrelsen bedömer att investeringarna och avsättningarna behöver påbörjas i närtid 
för att klara de av regeringen uppsatta klimatmålen om nollutsläpp av växthusgaser. 
Länsstyrelsen har yrkat om villkor för slutförvarsverksamheten i pågående 
tillståndsprövningar vilket kan leda till att åtgärder behöver vidtas i god tid innan år 2045. 
Utökningen av befintlig anläggning i Forsmark samt uppförandet och driften av 
slutförvarsverksamheten för utbränt kärnavfall bedöms medföra betydande 
klimatpåverkan om inte åtgärder vidtas som innebär nyttjande av alternativ teknik. 
Alternativen finns, men är mer kostsamma.
Länsstyrelsen kan inte ange något exakt belopp och vilken ökad avsättning som kan 
krävas till kärnavfallsfonden för att hantera klimatmålen men bedömer att det bör handla 
om betydande belopp. Dessa avsättningar behöver återspeglas i kommande revidering av 
kärnavfallsavgiften för att avsättningarna ska kunna fördelas jämnt över tiden.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av vikarierande länsråd Cecilia Magnusson med enhetschef Ida 
Lindén som föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschef 
miljöavdelningen Lennart Nordvarg medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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